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A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és
az MTMT2

A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben saját forrásokbol hozta .étre a Magyar Tudo-mányos Míivek Tárát (MTMT). Az Akadémia mől"u az MTMT alapító intézményei közé tar-tozott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs eizottsig, a Magyar Rektori Konferencia, azországos Tudományos Kutatási Alapprogram prKry és-ai'orszd;: Doktori Tanács,majd a kezdeménv1zésh.e1hazai egyetemék, rairota*, egészségiigyi intézmények csatla-koztak' ez Úi Széchenyi Teru Tárűdahi tftőgujuiás_őperatÍv Programja (TAMIP) kereté-ben 308 millió forint fordíthato a nemz-eti tudőmányos Lintiograriaíaaaíta)i" t"y"" kiépÍté-sére' Á kétéves projekt keretében tetjes köríien 'nozzátftrnőtővé 
vátnik Z 

^"gy"rországifelsőoktatási intézmények, az akadémiai, valamint ,jirgr".hoz csatlakozott más kutató-helyek 2007-2014 között meglelent (megjelenő) tudományos mtÍveinek bibIiográfiai adatai.Az adatbázis ennéI azonbaijoval izéIőebb űs;:;;'ígázan jetentős 
"iitor 1990-ig visz-szamenőleg szerepelnek majd benne. A munkát áz mrÁ Könyvtár es tnio,imacios Központ(MTA KlK) koordinátja, amily részben e projektnek köszönhetően jelentősen megújul éshagyományos feladatai meltett b(. századi modern információs központtá alakul.

Ae' MTMT célja a hazai tudományos kÖzÖsség által netel szempontjából fontos további szellemi ter-létrehozott tudományos publikációk, és a 
-rájuk 

mektipusi - például szabadalom, alkotás - is nyil-kapott idézetek nyilvántartása és nyilvánossá téie- vántart. Feladata az egyéni kutatók és az intézmé-le' A hagyományos értelemben veft publikác.iókon nv"r tuoo'anyo" teljesítményének bemutatása éstúl néhány' a tudományos teljesítmény és előme- 
'e,".e-(1i.tauazat).

1. táblázaÍ
MTA Doktora pályázat- általános értékelő táblázat

IIYT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Példa: Szerző, oktató/Kutató aoatai1zotá. os. rr.l
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lll. Könyvrészlet 3

ldegen nyelvŰ 3 0 0

Magyar nyelvŰ 0 0 0

lV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy
konferenciakötetben 4

ldegen nyelvű 3 0 0

Magyar nyelvű 1 0 0

Tudományos közlemények összesen (!.-lV.) 89 647 884

További tudományos művek3 0 0 0

osszesített im paktfaktor 227,6

ldézetek száma 648 885

Hirsch-index 16

oktatási művek

Felsőoktatási tankönyv 13

ldegen nyelvű 7 0 0

Magyar nyelvű 6 0 0

Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven 0 0 0

FelsőoKatási tankönyv része magyar nyelven 0 0 0

További oktatási művek 0 0 0

oltalmi fomlák 0 0 0

Alkotás 0 0 0

lsmeretterjesztő m tjvek

Könyvek 0 0 0

További művek 0 0 0

Közérdekű és nem besorolt művek 0 0 0

Absárakt 26 I 1

Egyéb szerzőség 0 0 0

ldézők disszeÉációban, egyéb típusban 0 3 3

Megjegyzések:
Atáblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokata műveket, amelyeket a cellában ösz-
szeszámlált.
-: Nem kitölthető cella
' Te[es tudományos közlemény ebben az adatbázisban:

Folyóiratcikk: szakcik]</tanulmány, összeÍoglaló cikk, rövid kozlemény, sokszezős vagy csoportos szezőségű köz-
lemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé
Könyv: szakkönyv, monográÍla, kézikönyv, tanulmánykötet, forráskiadás' kritikai kiadás, műhelytanu|mány, atlasz
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Könyvrészlet: szaktanulmány, fejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika' mrlÍkritika, mŰtárgyleÍrás, térkép, műhely_tanulmány része
Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent legalább 3 oldal terjedelem-

oltalmi formák: szabadalmak,

Lásd: httPs://utrww'mtmt.hu/system/fites/mta-doktori_hatarozat_-_2012-Og-25_- kivonat-2.pdf' Szerkesztőként nem részesedik a könyv ioe.e.eoot
' lde értve a teljes kÖzlemények listájábán nem szerepto publikációkat, a nem ismert lektoráltságÚ folyóiratokban meg-jelent műveket és minden olyan tudományos művet, amely az l'-lV. sorokban nem kerÜ|t osszeszámlálásra'

Az MTMT informatikai szolgáltatásaira támaszko-
dik tÖbb olyan magyar tudományos szervezet és
informatikai szolgáltatás, amely tudományos bibli-
ográfiai információkat használ. Ac' elsődleges
funkción túl az MTMT portálfunkciót is betölt: be-
mutatja és hiperhivatkozások segítségével elérhe-
tővé teszi a kiadóknál, illetve repozitóriumokban
található hazai publikációkat.

Az MTMT országos hatókörű és mandátumÚ tu-
dományos bibliográfiai és tudománymérésí projekt,
konzorciumi szervezésben. A konzorcium tagjai a
felsőoktatás i intézmények, az MTA kutatóhálólata,
számos kisebb kutatószervezet, néhány közgyíij-
temény és kórház, valamint egyéni jeÉntkezésű
szezők, akik legalább egy tudományos közle-
ményt jegyeznek.

A tagszervezetek és a szerzők (az egyéni tagok)
vállalt felelőssége, hogy hiteles és nyilúános bibli-
ográfiai információt tegyenek közzé az adatbázis-
lan Az adattár egyik működési alapelve az osztott
felelősség és műkÖdés. Mindenki maga is felelős
az általa közzétett és/vagy hozzárendált informáci-
oért de az információt ellenőzi és hitelesítheti a
tagszervezet is, valamint az MTMT központi bibli-
ográfusai is. Az esetleges hibák megszüntetését
nagyban segíti az adattár nyilvánossága; aki hibát
ész]eL kezdeményezheti a javíttatást. Fontos, hogy
az MTMT a hivatkozó, idéző közlemények kezelé-
sét is lehetővé teszi. Ezáltal a közlemények hazai
és nemzetközi hatását jellemzo indikátórok szá-
míthatók. A szezők adatainak táblázatos Össze_
foglalásai megkÖnnyítik az egyes tudományszakok
szokásai szerinti összegzést.

Az- MTMT-ben egyÜttműkÖdő kutatóhelyek, intéz-
mények lekérhetik, Összesíthetik az adattár adata-
iból saját szervezeti egységeik, tanszékeik, intéze-
teik és laboratóriumaik tudományos kÖzléseinek,

é9 azok tudományos visszhangjának összefoglaló
adatait is.

Az MTMT sok mindenben segíti a tudományos
tájékozódást és tájékoztatást. A szezők számára
biztonságos és ellenőzött adattárolást, valamint
több helyen felhasználható, egységes nyomtatási
formát-biztosít. A magyar tudományós erádmények
után érdeklódőknek lehetové teszi a keresést,
szerző, intézmény, cím mezoben, absztraktban
lévő kulcsszó szerint. Javítja a tudományos ered-
mények hazai elterjesztését és megismérhetősé-
gét, a világ tudományossága számára kaput nyit a
magyar tudományossághoz'

A kezdet óta elmÚlt közel 4 év alatt az MTMT
gyors és jelentős bóvÜlésen ment át. A frissen
megalakult MTMT-ben 2009 júliusában az indulás-
!91 ry_otc intézményi tözstag, nagyságrendileg
í00 000 szezői közlemény és 200 oób io?zo tciz-
lemény volt. Ezzel szemben ez év februárjában a
18 alapító intézmény mellett .t6 társult intézmény
vesz részt az MTMT munkájában, a szezői köz-
lemények száma átlépte az 1 milliót, az idéző köz-
leményeké pedig a 3 milliót. A jelentős mennyiségi
bővülés mellett minőségi fejlesztés is tortént, javult
az adatminőség és kialakult, országszerte eftárjedt
egy szervezeti műkÖdési kultúra (1. ábra).

A kezdet

Az egyÜttműködő intézmények 201O-ben kialakí-
tották az MTMT működésének szervezeti kereteit.
A tagintézményi képviselőkből megalakult a Prog-
ram tanács (PT)' A PT a tagintézmények padá-
mentje, amely a folyamatosan bővÜlo rendszer
m ű kÖ d és én ek szabály ozásá ba n, a szoftve rfej lesz-
tés irányainak kialakításában, a kozös költségek
felosztásában fejti ki tevékenységét.
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Felhesznélók szdma ossresenl
Szereük seáma üsszesen;
Adminisztrdtorok seáma osszesen :

Aktív felhasandlók szdma l

Bejelentkeeett felhaszná|ók 5zdmö j

Bejelentkezett ezonositott felhaszndlók 5zÉmd :

KoelemÉnyek szdma osszesen:
Cikkek 5zámö i

Konyvek sEJmö|
Fejezetek 5 EdmE i

Szabadalmak széma:
Disseertdciók 5Zdm. i

EgyÉb művek szdmal

JJ AJJ

JJ /Üq

1 347
34 510

JJ4

134

1 019 !B2 Idézetek szdma összesenl
4ó9 915 Függő idÉaetek számal
131 E64 FÜggetlen idézetek 5ZÉmts i

1B3 212 Nem vizsgélt idéeetek szdma:
3 599

tl4 553

3 114 5É0

2 4t8 8Ü1
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'l . ábra MTMT összefoglaló rendszerstatisztika (20í3. március 'l 1. 10:30 állapot)
Az adatbázisban lévő rekordszám a Közlemények és az ldézetek számának az összege!

Két szakmai fórum, az lnformáció{echnológiai
Szakbizottság (lT-SzB) és a Bibliográfiai Szakbi-
zottság (BSz) segíti a PT munkáját. A BSz a tudo-
mányos bibliográfiai osztályozást alakította ki, de-
finíciókat fogalmazott meg, és azok implementá-
ciója során megjelenő kérdéseket vizsgálta, véle-
ményezte. Az lT-SzB a tagszervezetek fejlesztési
igényeit gyűjtötte össze, véleményezte, előrete-
kintve segítette kialakítani a szoftverfejlesztés cél-
jait és körvonalait. A szakbizottságok dokumentu-
mai az MTMT portálonl megtalálhatók és letölthe_
tők.

Az MTMT működése

A tagszervezetek mindegyike kialakította az
MTMT-ben szervezeti hierarchiáját, amelyben
elhelyezheti szezőit. A szervezethez tartozó bibli-
ográfiai rekordok kezelésére szakosodott intézmé-
nyi adminisztrátori rendszert hozott létre. Összes-
ségében tÖbb mint 500 fő rendelkezik az MTMT-
ben lokális/intézményi adminisztrációs jogosítvá-
nyokkal. Ez biztosítja azt, hogy a tagszervezetek
meg tudjanak felelni vállalt kötelezettségÜknek: a
tudományos közleményeik hiteles bemutatása
bibliográfiai adatokkal.

A modern tudományos munka egyik fontos jellem-
zője a kutatók egyÜttműködése, amelynek ered_
ményeképpen sok az olyan közös közlemény,
melynek szezői más-más felsőoktatási és/vagy

kutatói ntézethez tartoznak. A szervezeteken átíve-
lő közös közlemények kezelése megköveteli, hogy
szakértő bibliográfusok, az MTMT központi admi-
nisztrátorai segítsék a tagszervezeteket és a szer-
zőket mindennapi tevékenységÜkben.

Az MTMT jelenlegi rendszere ellát1a az alapvető
adatbeviteli és visszakeresési funkciókat, mind
szerzői, mind pedig intézményi bontásban, azon-
ban teljesítménye nem kielégítő, kisebb, mint amit
egy országos rendszert mtliködtető szoftvertől el
lehet és kellvárni. A használat nehézkes, szoftver-
ergonómiai szempontból nem kielégíto, csúcsidó-
szakban (pl. pály ázalbeadási határidők környékén)
a válaszidők már a 200-250 egyidejű felhasználó
esetén sem megfelelők. Egy-egy összetett lekér-
dezést csak lassan tud kiszolgálni.

Az MTMT teljes kiépítése

Az MTMT továbbfejlesztésére az MTA Könyvtára
pályázatot nyújtott be a tagintézmények támogatá-
sával és 100%-os támogatásintenzitású forrást
nyert el. Ez a TÁMoP 4'2.5.A-11t1-2o12-ooo(,
címe ,,Az MTMT publikációs adatbázis szolgáltatá-
sok országos kiterjesztése''. A továbbfejlesztés, a
teljes kiépítés azt jelenti, hogy a rendszer számára
új dedikált szoftver készÜ|het, és a tagszervezetek
a 2007_2014 közötti adataikat teljes körűen feltöl-
tik az adatbázisba, amely külső adatforrásokhoz is
kapcsolódik (2. ábra)'
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vétele. Az MTMT életének izgalmas szakasza
kovetkezik.

Hivatkozások

1 
hftps:/Áaval. mtmt. h u/content/tetotth eto-doku me ntu mok

2 
hftps://www. mtmt. h u/content/tamop

Beérkezett 2013. lll. 20-án.

A projekt végére biztosítani kell a rendszer orszá-
gos kiterjesztését' amelynek egyik technikai felté-
tele a jelenleg működő egyedi fejlesztésű alkalma-
zói szoftver (MyCite ver.: 1'5.19.x) és futtató kör-
nyezetének teljes megújítása, funkcionalitásának
bővÍtése, teljesítményének novelése a tagintézmé-
nyi igényeknek és a jelenlegi szoftver-teJhnológiai
(szoftver-minőségi' biztonsági, architektúrális) eúá-
rásoknak megfelelően. A tervezett szoftverrendszer
neve MyCite2.

A tervek szerint a MyCite2 szoftverrendszer 2S0_
500 egyidejű felhasználónak nyújt etfogaahato
teljesítményt. Számos Új funkciót t<eit megvltosita-
ni, és a tagintézmények igényei szerint iell adat-
cserét biztosítani az egyetemi, a kutatóh elyi, az
MTA, az OTKA és az oDT informatikai rendszerei-
vel. Az új szoftver a felsőoktatás AVlR rendszeré-
hez is adatcserét biztosít.

Az MTMT szakbizottságai megtárgyalták és jóvá-
hagyták a MyCite2 rendszer koncepcióját, elké-
szÜlt a közbeszezési ajánlathoz szÜkséges mű-
szaki specifikáció' A továbblépéshez szÜkséges
engedélyek beszezése után indulhat az MTMT
fejlesztésének következő' legalább egy éves sza-
kasza' az új szoftver elkészíttetése, az adatok
átvétele az új rendszerbe, majd annak használatba
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2' ábra Az MTMT2 rendszer kapcsolatai külső adatforrásokkal

Makara B. Gábor
az MTA rendes tagja,
professor emeritus
az orvosi Tudományok osztályán.
Jelen|egi fő feladata: az MTMT szak-

ts iffiryre& mai irányítása,
;ffi az MTMT tagintézményeinek

i.=.., Seres József
;1._ az MTA Könyvtár és lnformációs
l"'l Központ,

MTMT osztály vezetője;
a TÁMOP 4.2.5.A-11/í pro1eK vezetője
E-mail: seres.Tbzsef@ mtmt. h u
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